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Julespecial 2016

Masser af lave julepriser til dig!

Julekonkurrence! 
Se bagsiden



Precisa vægt BJ165
Kan bruges med almindeligt batteri

Max 2100 g  0.1 g

Julepris 2.598,-kr
Max 2200 g 0,01 g

Julepris 3.500,-kr

Alle øvrige Precisa vægte – 20% på listeprisen!

Forma -80°C fryser 88500 
Fyldt op med racks til 5 cm æsker 

•    682 liter/plads til 500 stk. 5 cm æsker 
     (æsker sælges separat)
•    Inkl. 20 racks med plads til 25 stk. 5 cm æsker
•    4 separate rum med isoleret inderdør

Julepris 79.900,-kr   
Inkl. 20 racks 

Termaks B9420
Bakteriologisk inkubator

•    Inkl. 3 trådhylder og monteret på hjul
•    420 liter
•    Rumtemperatur +2°C og op til 100°C

Julepris 24.570,-kr

Precisa vægt 321 LS
Swiss quality til bund pris

Max 320 g 0,01 g

Julepris 5.865,-kr
Max 3200 g 0.1 g

Julepris 6.398,-kr



Sorvall bordcentrifuger

NYHED hos Ninolab!
Eksempelvis:
Thermo Sorvall Legend 17 inkl. 24x1,5/2,0 ml 
rotor (13.300 rpm / 17.000 g) 

Julepris 9.870,-kr

Thermo Sorvall bordcentrifuger
Spar 20% på i forhold til listepris på hele sortimentet (gælder også tilbehør).
Pris eksempler på kølecentrifuge med swing out rotor og 50 ml adapter.

Ninolux køl & fryseskab

•    186 liter +5°C køl og 124 liter -25°C fryser
•    Indvendigt gnistsikret og digital udlæsning 
     af temp
•    Visuel/akustisk alarm, udgang til eksternalarm

Julepris 13.900,-kr

Varenummer Beskrivelse Listepris Spar Nu kun
168-75007204 Sorvall ST8R, 230V 40.180,-kr 10.045,-kr 30.135,-kr
168-75005701 TX-150 Rotor 6.320,-kr 1.580,-kr 4.740,-kr
168-75005702 TX150 Roundbucket (set of 4) 3.930,-kr 983,-kr 2.947,-kr
168-75005736 50 mL conical adapter (set of 4) 1.895,-kr 474,-kr 1.421,-kr
I alt 39.243,-kr

Kontakt os for prisen på den centrifuge som passer til jeres behov.



Vac safe 15

•    Miljøvenlig, brugervenlig 
•    Let at transportere
•    Kapacitet: 2x10 l/min el. 15 l/m
•    Vakuum ved 2°C=7 mbar 24°C=30 mbar

Julepris 5.950,-kr

MiniVac Alpha
Vakuumkoncentrering

•    VacSafe 15 pumpe og opsamlingsbeholder
•    Stort sortiment af rotorer til centrifuge
•    Let at betjene og vedligeholde

Julepris 29.100,-kr

Mix drive Eco 
Inkl controlenhed

Lille basic omrører med ekstern kontrol 
op til 3 liter.
Vare nr. 17540101+17590100.

Julepris 3.190,-kr

Be9 Magnetomrører
Ny, farverig, festlig, flad og handy magnet-
omrører til de daglige laboratorie rutineopgaver.

•    Et-punkts magnetomrører med induktions-
     motor - Ren magnetisme uden bevægelige dele
•    Vælg frit imellem de 4 farver: gul, rød, grøn & blå
•    Omrører op til 1 liter og med en hastighed iml. 
     100-1000 rpm

Julepris 1.750,-kr



Asecos Brandskab
K-UB-90 
Kombiskab med 90 minuters brandsikring 
og opbevaring af syre/baser.

BxDxH:1102x502x631 mm
Opfylder disse standarder:
EN 14470-1
CE-mærket

Julepris 16.950,-kr

Lauda termostat Alpha
25°C-100°C med 1,5 kW power
Vare nr. 137LCE0226

Julepris 4.590,-kr

Lauda ECO Silver
Termostat 25°C-150°C 
Programerbar & mini-USB
Vare nr. 137LCE0227

Julepris 8.995,-kr

Titan
Den lille løsning til ren hepa-filterert luft. 
Kan placeres direkte på bordet. 
Dansk produceret. 

Julepris 12.065,-kr

Be9 Magnetomrører
Ny, farverig, festlig, flad og handy magnet-
omrører til de daglige laboratorie rutineopgaver.

•    Et-punkts magnetomrører med induktions-
     motor - Ren magnetisme uden bevægelige dele
•    Vælg frit imellem de 4 farver: gul, rød, grøn & blå
•    Omrører op til 1 liter og med en hastighed iml. 
     100-1000 rpm

Julepris 1.750,-kr



Thermomixer Model MHR 23
Til 2 blokke, fra Hettich/Ditabis 
Varme og orbitalryster. Varenummer 980523001.
Tilkøb blokke efter dit behov. Spar mere end 25%!

Julepris 14.555,-kr 
Eks. blokke

ScanSpeed centrifuge
Minicentrifuge
12x2 ml mikrotubes
Adaptorer for 0,2 ml rør medfølger

Julepris 3.835,-kr

ScanSpeed centrifuge
Minicentrifuge
12x2 ml mikrotubes
Adaptorer for 0,2 ml rør medfølger

Julepris 4.495,-kr

ScanSpeed centrifuge
Minicentrifuge
12x2 ml mikrotubes
Adaptorer for 0,2 ml rør medfølger

Julepris 4.495,-kr



SMEG ismaskine

•    Brud-is til laboratoriebrug
•    100 kg/døgn
•    Let at placere under bordet

Julepris 21.000,-kr

Elga Purelab Flex 2 
Ultra rant vand 

•    18,2 Mohm ultra rent vand på den fleksible 
     måde
•    Let betjent og med volumen dispensering
•    Lave driftsomkostninger – Let at rengøre 
     og vedligeholde

Julepris 35.500,-kr

V1500 isothermal fryser
Fra CBS

•    Ekstra brugersikkerhed da der ikke er 
     direkte kontakt med flydende LN2
•    Temperatur som flydende LN2
•    Den bedste temperaturstabilitet 

Julepris 99.500,-kr

Pipettehjælper Omega
Fra Biotool

•    Vejer kun 190 gram
•    10 ml på 1,3 sekund
•    Justerbar hastighed med tommelfinger

Julepris 2.250,-kr



LabFlame IR
Den automatiske bunsenbrænder

•    Automatisk tænd/sluk
•    Mobil (ved brug af batteri og gaspatron)
•    Rengøringsvenlig

Julepris 4.495,-kr

Countstar 
Biotech celle analyse

•    Større opløsning for detaljer for den 
     enkelte celle
•    Cellens udformning
•    Prisbillige forbrugsvarer

Julepris 38.750,-kr

Hver 4. rack er GRATIS = Køb 4 nye fryser racks - 
betal kun for 3! 
Skal du bruge flere? – Så ganger du bare op.



Countstar 
Biotech celle analyse

•    Større opløsning for detaljer for den 
     enkelte celle
•    Cellens udformning
•    Prisbillige forbrugsvarer

Julepris 38.750,-kr

Heidolph omrørermotor 
Komplet pakkeløsning

•    Heidolph Hei-TORQUE Value 100
•    Komplet pakke klar til brug - Rører op til 50 l
•    Touch display og lav lyd – Kører uafbrudt 
     så længe du vil
(Komplet med stativ, clamp og 4-blads propel)

Julepris i alt 6.500,-kr

Biospherix Hypoxia kammer
C-Chamber isoleret dyrkning til dine celler 
i din CO2 inkubator, inklusiv controller til 
O2, CO2.

•    Optimering af cellevækst
•    Hurtig genopretning af gas 
•    Hurtig rengøring

Julepris  59.995,-kr

Kolonnitæller Scan 100
•    Hightech manuel kolonitæller
•    God ergonomi
•    Eksport af tællinger via USB

Julepris 8.495,-kr

Bagmixer 400P
•    Fast hastighed (8 slag/sekund)
•    Variabel miksetid
•    Nem at rengøre

Julepris 9.900,-kr



Steri 250 eller 350
Glaskugle sterilisatorer

Julepris 250 = 4.495,-kr
Julepris 350 = 5.495,-kr

Ultralydsbad
Med varme og låg, S10H volumen 0,8 liter

Julepris 1.995,-kr

Hettich Vacuum pumpe 
•    Afsugning af væsker i 4 liters flaske
•    25 liter i minutet
•    Quick kobling

 Julepris 4.500,-kr

Hettich Sugepumper
•    Sættes til laboratoriets vacuum system
•    Quick kobling
•    4 liters flaske

Julepris 2.600,-kr



Vi har lageret fyldt 
med nye frysere!
Vi har også én klar til dig - Kontakt os og få 
et rigtig juletilbud på din nye fryser!

Kontakt os for tilbud!

Nyhed i Danmark– Aldrig set før – Verdens hurtigst autoklave!
Microjet autoklaven fra Enbio steriliserer op til 500 ml væske på kun 15 min. MAXIMUM!

•    Plug & Work
•    7-15 minutters procestid
•    Datalog med dokumentation på hver kørsel
•    Fås i 6 valgfrie farver

Helt vild lav julepris – 12.490,-kr – Prøv den!

Forma Steri-Cycle i160
Med TC sensor

•    Kontinuerlig filtrering af luft i kammer 
     med HEPA filter
•    Steri-run +180°C varm luft sterilisering
•    Aktiv luftfordeling der medfører høj stabilitet 
     (og hurtig genfindelse af set punkt)

Julepris 52.000,-kr



Ny Nino-labber
Pernille Telling Larsen
Vi byder velkommen til Pernille - vores nye produktspecialist.
Pernille begynder hos Ninolab pr. 1/12-2016 og har med sine 
over 16 års erfaring med salg i laboratoriebranchen, en stor 
almen viden. 
Pernille bor sammen med sin familie i Herlev. Fritiden bruger 
hun bl.a. på at løbe i løbeklub 3 gange om ugen, og passe sit 
sommerhus, mand & hund.

A/S Ninolab  * Cordozasvinget 6  *  2680 Solrød Strand

Konkurrence!
Tæl Jubilæums-julestjerner 
og vind en hel sæk juleguf!
Du kan vinde en hel lille sæk med juleguf, som du godt må dele med dine kollegaer.
Det er let – det eneste du skal gøre er at tælle hvor mange jubilæums-julestjerner vi 
har gemt i dette nummer af Ninonyt Julespecial 2016 (alle størrelser skal tælles med).
Hvor mange jubilæums-julestjerner kan du finde?

A.    Cirka 3.... men er ikke helt sikker
B.    Der er 13 stjerner 
C.    Hjælp.... jeg har helt opgivet at tælle 

Mail dit rigtige svar til info@ninolab.dk.
Skriv ”stjerne A”, ”stjerne B” eller ” stjerne C” i emnefeltet.
Vi skal have dit svar i vores mailboks senest TORSDAG d. 8. december kl.18.00.

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 31-01-2017. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter. A/S Ninolab

Har du husket at få den nye kalender?


